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Opis wynalazku 

Przedmiotem rozwiązania jest sposób doprowadzania powietrza do kotła do spalania biomasy, 

w szczególności słomy, pracującego w instalacji skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 

mającego zastosowanie w systemach ciepłowniczych dla pojedynczych budynków jak i w małej skali 

przemysłowej czy gospodarstwach rolnych. 

Znane i stosowane są układy do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zbudowane z instalacji 

kotłowej połączonej z maszynami cieplnymi. 

Znane jest z amerykańskiego opisu patentowego US2780207 (A) turbodoładowanie kotła wyko-

rzystującego spaliny opuszczające kocioł i napędzające turbosprężarkę. Rozwiązanie charakteryzuje 

się użyciem turbiny parowej napędzającej np. generator. Para wytwarzana jest w kotle spalającym pa-

liwo przy podwyższonym ciśnieniu powietrza. Sprężanie powietrza odbywa się przy użyciu kompresora 

połączonego z turbiną gazową – napędzaną przez gorące gazy spalinowe wychodzące z kotła o ciśnie-

niu i temperaturze wystarczającej do napędu kompresora. Również w amerykańskim opisie patentowym 

US3918411 (A) ujawniony został turbodoładowywany kocioł, w którym ekonomizer i przegrzewacz pary 

znajdują się w naczyniu ciśnieniowym, a turbosprężarka napędzana jest gazami wylotowymi z kotła. 

Znane jest z amerykańskiego opisu patentowego US3436909 (A) urządzenie do kombinowanego 

cyklu gaz-para, w którym powietrze do komory spalania dostarczane jest za pomocą turbodoładowania. 

Kompresor znajduje się na wspólnym wale z układem turbin zasilanych parą wodną i spalinami z kotła. 

Zestaw turbin połączony jest z generatorem elektrycznym. 

Znane jest z koreańskiego opisu patentowego KR101316924 (B1) rozwiązanie turbodoładowania 

kotła, gdzie stosuje się do napędu kompresora turbinę zasilaną spalinami z kotła. Podobne rozwiązanie 

ujawnia także japoński dokument patentowy JP2015227747 A, w którym spaliny z kotła wykorzystywane 

są do podgrzewania powietrza, zasilającego turbosprężarkę. 

Znane są z literatury, A. Uusitalo, J. Honkatukia, T. Turunen-Saaresti, J. Larjola, A thermodyna-

mic analysis of waste heat recovery from reciprocating engine power plants by means of Organic Ran-

kine Cycles, Applied Thermal Engineering 70 (2014), rozwiązania połączenia silnika spalinowego z tur-

bosprężarką i wykorzystanie spalin po turbinie do generowania obiegu Rankine’a, jak również wykorzy-

stania gorącego powietrza sprężonego w kompresorze turbosprężarki do generowania obiegu Ran-

kine’a. 

Znane jest rozwiązanie turbiny parowej do turbodoładowania opisane w artykule M. RAUTEN-

BERG, M. MALOBABI, A. MOBARAK, M. ABDEL KADER, Design and Testing of a 10KW Steam Tur-

bine for Steam Turbochargers, THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS 345 E. 47 

St., New York, N.Y. 10017, 1985. 

Celem wynalazku jest zmniejszenie ilości energii elektrycznej potrzebnej na doprowadzenie po-

wietrza do prowadzenia procesu spalania w kotle na biomasę, zmniejszenie gabarytów i mocy układu 

wentylatora powietrza z silnikiem elektrycznym, zwiększenie całkowitej sprawności układu kogeneracyj-

nego. Dodatkowo, zwiększenie efektywności spalania biomasy poprzez doprowadzenie podgrzanego 

powietrza o odpowiednio regulowanej temperaturze, do komory spalania kotła. Rozwiązanie możliwe 

jest do stosowania w istniejących instalacjach kogeneracyjnych małej mocy. 

Istota sposobu doprowadzania powietrza do kotła do spalania biomasy polega na tym, że powie-

trze, które jest dostarczane poprzez wentylator zaopatrzony w falownik, jest podawane do kotła równo-

legle z podgrzanym powietrzem z wymiennika ciepła spaliny-powietrze za pomocą turbosprężarki o za-

silaniu parowym z obiegu pary i jest następnie zmieszane w układzie składającym się z dwóch prze-

pustnic. 

Korzystnie, powietrze dostarczane przez turbosprężarkę jest transferowane w obiegu spalinowo- 

-powietrznym. 

Korzystnie, sterowanie turbosprężarką odbywa się za pomocą zaworu, umieszczonego na obiegu 

pary oraz za pomocą przepustnic układu zasilania powietrza. 

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia kontrolę i sterowanie temperaturą powietrza wloto-

wego do kotła, regulację ilości energii pary pobranej na potrzeby napędu turbosprężarki, umożliwia pod-

grzanie powietrza przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej. 

Rozwiązanie według wynalazku przedstawiono na rysunku, który przedstawia schemat układu 

oraz w przykładzie wykonania. 

Układ przedstawiający sposób doprowadzania powietrza ZP do kotła do spalania biomasy 

według wynalazku, pracuje w instalacji kogeneracyjnej obejmującej kocioł KO, obieg olejowy L1  
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z pompą obiegową PO2, parownik PAR, obieg pary L2 wraz z pompą kondensatu PO1, układ ma-

szyn cieplnych –turbina T i silnik cieplny M wraz z generatorami elektrycznymi G1 i G2 oraz syste-

mem zaworów ZZ1, ZZ2 i ZTAR2. Częścią instalacji jest również obieg powrotny zrealizowany na 

skraplaczu układu maszyn cieplnych S1 i pętli obiegu wody L3 obejmującej: nagrzewnicę powietrza 

N, buforowy zbiornik ciepła ZB, zawory trójdrogowe ZTR1, ZTR2 oraz zestaw zaworów regulacyj-

nych przepływu ZK5-ZK8 i pompę obiegową PO. Wymiennik olej-woda WOW wraz z zaworami ZK1-

ZK4 pełni rolę układu generacji ciepła przy braku lub zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię 

elektryczną. W wyniku pracy kotła KO do spalania biomasy, generowane są spaliny SP i podawane 

do obiegu spalinowo-powietrznego L4, gdzie przechodzą przez wymiennik ciepła spaliny-powietrze 

WSP, oddając część ciepła nieogrzewanemu powietrzu zasysanemu przez turbosprężarkę TD  

i przez to ulegając ochłodzeniu. W układzie parownika PAR, zasilanego gorącym olejem ZSO  

z kotła KO i pracującego na obiegu olejowym L1, generowana jest para, która przechodzi obiegiem 

pary L2, dociera do zaworu trójdrogowego ZTAR1, gdzie jej część, w zależności od ustawienia 

zaworu ZTAR1, przechodzi przez turbosprężarkę TD, wymuszając zasysanie powietrza w obiegu 

olejowym L1, przechodzącego przez wymiennik spaliny-powietrze WSP. Para następnie dostar-

czana jest na turbinę parową T i silnik cieplny M, generując w generatorach elektrycznych G1 i G2 

energię elektryczną. Następnie para doprowadzana jest obiegiem pary L2 do skraplacza S1, gdzie 

ulega skropleniu. Kondensat, linią biegu pary L2 dostarczany jest do parownika PAR, gdzie w dal-

szym etapie następuje generacja pary i cykl się zamyka. Praca parownika PAR jest możliwa dzięki 

dostarczaniu strumienia gorącego oleju w obiegu olejowym L1, w skład którego wchodzi, pompa 

obiegowa PO2 oraz układ zaworów ZK1-ZKK4. Zawory te w przypadku awarii parownika PAR, zbyt 

gorącego oleju czy spadku zapotrzebowania na energię elektryczną, przekierowują olej na wymien-

nik WOW, co pozwala na odebranie ciepła z oleju za pomocą obiegu pary L2; wychłodzony olej 

PTO trafia następnie do kotła KO. Zbiornik akumulacyjny ZB sprzężony jest z instalacją  skraplacza 

S1 dostarczającą wodę, jako medium robocze do skraplania pary z obiegu pary L2. Obieg składa 

się z zaworów ZTR1 i ZTR2 wybierających jeden z dwóch trybów pracy: odbiór ciepła z oleju  

w obiegu olejowym L1 i transport tego ciepła za pomocą obiegu medium grzewczego L3, które 

stanowi woda, poprzez zawór ZK8 do zbiornika ZB lub dostarczanie tego ciepła do nagrzewnicy 

powietrza N za pomocą zaworów ZK7 i ZK6. Ustalenie ilości i temperatury powietrza podawanego 

do kotła odbywa się w układzie przepustnic P1 i P2, wentylatora W, wymiennika spaliny-powietrze 

WSP oraz turbosprężarki TD. W zależności od temperatury powietrza wskazywanej przez przetwor-

nik temperatury powietrza T1, następuje regulacja przepustnic P1 i P2, aby w pożądanym stopniu 

zmieszać powietrze ciepłe z chłodnym. Temperatura końcowa kontrolowana jest za pomocą prze-

twornika temperatury T2. 

Oznaczenia na rysunku: 

KO –  kocioł 

PAR –  parownik (wymiennik olej-para) 

WOW –  wymiennik olej-woda 

S1 –  skraplacz układu maszyn cieplnych 

ZB –  zbiornik buforowy 

WSP –  wymiennik ciepła spaliny-powietrze (ekonomizer) 

TD –  turbosprężarka  

T  –  turbina 

G1 –  generator elektryczny 

M –  silnik cieplny  

N –  nagrzewnica powietrza  

G2  –  generator elektryczny 

W –  wentylator podający powietrze zasilany silnikiem elektrycznym 

L1 –  obieg olejowy 

L2 –  obieg pary 

L3 –  obieg medium grzewczego (wody) 

L4 – obieg spalinowo-powietrzny (tj. obieg spalin z kotła i obieg powietrza w układzie 

    ekonomizera i zasilania kotła) 
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PO1, PO2, PO3 –  pompy obiegowe 

ZZ1, ZZ2  –  zawory zwrotne 

ZTR1, ZTR2 –  zawory trójdrogowe 

ZK1 – ZK8 –  zawory regulacji przepływu 

T1, T2   –  przetworniki temperatury powietrza 

P1, P2   –  przepustnice układu zasilania w powietrze 

SP  –  wyjście spalin z kotła KO 

ZP   –  zasilanie powietrzem do kotła KO 

ZSO   –  zasilanie gorącym olejem z kotła KO 

PTO   –  powrót wychłodzonego oleju do kotła KO 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób doprowadzania powietrza do kotła do spalania biomasy, znamienny tym, że powie-

trze, które jest dostarczane poprzez wentylator (W) zaopatrzony w falownik, jest podawane do 

kotła (KO) równolegle z podgrzanym powietrzem z wymiennika ciepła spaliny-powietrze 

(WSP) za pomocą turbosprężarki (TD) o zasilaniu parowym z obiegu pary (L2) i jest następnie 

mieszane w układzie składającym się z dwóch przepustnic (P1) i (P2). 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że powietrze dostarczane przez turbosprężarkę 

(TD) jest transferowane w obiegu spalinowo-powietrznym (L4). 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że sterowanie turbosprężarką (TD) odbywa się za 

pomocą zaworu (ZTAR1) umieszczonego na obiegu pary (L2) oraz za pomocą przepustnic 

(P1, P2) układu zasilania powietrza. 
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Rysunek 
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